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Dílo Karla Zemana a den AČFK na Letní filmové škole
Český filmový režisér, výtvarník, loutkář, animátor a reklamní grafik. To vše představoval Karel
Zeman, jemuž bude věnována pozornost na Letní filmové škole především ve čtvrtek, a to jak
prostřednictvím restaurované verze Vynálezu zkázy, tak dokumentu Tomáše Hodana Filmový
dobrodruh Karel Zeman. Svou návštěvou Letní filmovou školu poctí dcera Karla Zemana Ludmila
Zemanová, která tu představí i monografii věnovanou svému otci.
Dopolední program zahájí workshopy animovaného filmu, které navazují na dnes již tradiční dílny
animace a filmového triku pořádané v Muzeu Karla Zemana v Praze. Inspirací je nejen svět fantazie
K. Zemana, ale i klasické animační a trikové postupy, které ve svých filmech používal. Hlavní roli však
hraje fantazie účastníků workshopu.
Po poledni bude následovat beseda s Ludmilou Zemanovou, dcerou režiséra Karla Zemana. Ludmila
Zemanová je sama také výtvarnicí a ilustrátorkou, ale její návštěva bude věnována především jejímu
otci, jehož Vynález zkázy tu bude mít premiéru. Paní Zemanová na Karla Zemana nejen zavzpomíná,
ale také představí knihu o něm, kterou dokončuje.
Vynález zkázy, unikátní Zemanova adaptace slavné verneovky, byl prodán do dvaasedmdesáti zemí
světa, a z tohoto pohledu se tak stal nejúspěšnějším českým filmem všech dob. Na Letní filmové škole
bude snímek uveden 30. 7. od 20:30 v kině Hvězda. Slavnostní projekcí vstoupí film do českých kin
v rámci Projektu 100 Asociace českých filmových klubů. Příběh obsahově i výtvarně evokuje
neopakovatelné kouzlo romanticko-dobrodružných románů Julesa Verna. Film Vynález zkázy byl
digitálně restaurován v rámci projektu Čistíme svět fantazie, společného projektu Nadace české bijáky,
Muzea Karla Zemana a České televize. Jeho cílem je v průběhu tří let digitálně zrestaurovat vybrané
filmy Karla Zemana do nejvyšší možné kvality a uvést je na velkých filmových plátnech. Přispět na
digitální restaurování dalších filmů mohou všichni milovníci filmů Karla Zemana – veškeré informace lze
nalézt na www.bijaky.cz.
Vynález zkázy nebude jediným filmovým odkazem ke Karlu Zemanovi. Na Filmovce proběhne také
distribuční premiéra celovečerního snímku Filmový dobrodruh Karel Zeman. Klasický životopisný
dokument se soustředí na Karla Zemana jako režiséra dlouhometrážních snímků geniálně kombinujících
postupy hraného a animovaného filmu. Autoři scénáře Ondřej Beránek, Tomáš Hodan a Ludmila
Zemanová se snaží vysvětlit, v čem spočívá jádro Zemanovy jedinečné poetiky, která získala
mezinárodní proslulost. Distribuční premiéru filmu Filmový dobrodruh Karel Zeman mohou diváci
zhlédnout v rámci Letní filmové školy Uherské Hradiště 30. 7. v 17:30 hodin v kině Hvězda.

Den AČFK a výroční cena pro Michaela Málka
Celý čtvrtek je také dnem Asociace českých filmových klubů, tedy dnem, kdy se po dlouhé době sejdou
filmoví klubisté z celé České republiky, přičemž AČFK sdružuje 99 filmových klubů a 10 000 členů. Na
LFŠ dorazí více než 200 klubistů. Při sportu, filmech a v atmosféře Filmovky mají šanci shrnout si svou
činnost a získat inspiraci pro příští sezónu, která se bezpochyby s odcházejícím létem blíží. Filmové
kluby v českých kinech pravidelně organizují projekce artových filmů, lektorské úvody a besedy

s tvůrci. Promítání se obvykle konají v předem určené dny, některé filmové kluby navíc pro své členy
pořádají vlastní filmové přehlídky a semináře. „O artovou produkci je čím dál větší zájem. Města si své
kluby hýčkají a vzniká řada nových,“ doplňuje k současné situaci filmových klubů Petr Korč, první
místopředseda Rady AČFK. Finále asociačního dne završí předání výroční ceny AČFK Michaelu
Málkovi za dlouholetou výraznou spolupráci s filmovými kluby i Letní filmovou školou, od složitých let
předlistopadové éry až do současnosti.
Aktuální informace a program 41. Letní filmové školy Uherské Hradiště najdete na www.lfs.cz. Pro
návštěvníky je také letos připravená pohodlná mobilní aplikace App4fest vytvořená firmou Ackee.cz
s programem, novinkami a informacemi o filmech.
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